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С Ъ В Е Т    З А    Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 10 

от редовно заседание, състояло се на 26.02.2020 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, София 

Владимирова - председател  

ОТСЪСТВА: Розита Еленова 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова - председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. План за дейността на Съвета за електронни медии през 2020 г. и отчет на плана за 2019 

година. 

Вносител: София Владимирова, председател на СЕМ 

  

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) Заявление от Плюс Р – 2015 ЕООД и Оберон Радио Макс ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01; 

б) Заявление от Кинг Мюзик ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж 

от ЗРТ;  

в) Заличаване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ;  

г) Уведомителни писма от Нова Броудкастинг Груп ЕООД и Ди енд Джи ЕООД; 

д) информация, свързана с липса/наличие на публични задължения на кандидат, подал 

документи за издаване на лицензия; 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Райна Радоева  

 

3. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно дейността на доставчици 

на медийни услуги. 

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Татяна Тодорова и Стефан Белов  

 

4. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) предстоящи международни събития; 

б) първа среща на Подгрупа 2 “Дезинформация”на ЕРГА в Брюксел.  

Вносител: Анета Милкова  

Докладва: Мария Белчева 

 

5. Доклад от Специализирана администрация-НЛРПР относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-3/2020 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Владимир Павлов 
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6. Доклади от Обща администрация относно: 

а) годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация; 

б) заявление за достъп до обществена информация; 

в) график на обществените поръчки и информация за сключен договор за услуга, 

необходима за дейността на СЕМ; 

г) Привеждане на СЕМ към Наредба за минималните изисквания за мрежова и 

информационна сигурност. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладват: Нора Косева, Евгени Димитров 

 

Разни 

 

Информации: 

- Информация от генералния директор на БНР относно предстоящи командировки в 

чужбина; 

- Писмо от БАККО 

- Покана от Асоциация на доставчиците на телевизионни програми. 

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи 

да се добави в дневния ред в т. Разни разглеждането на Доклад по бюджетната прогноза на 

Българската национална телевизия за 2021-2023 г. и в информации да се разгледа 

отвореното писмо на Управителния съвет на Съюза на българските филмови дейци.  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие дневния ред с направените допълнения.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: План за дейността на Съвета за електронни медии през 2020 г. и 

отчет на плана за 2019 г. ( Приложение1) 

 

София Владимирова представи отчета на дейностите по Плана за дейността на Съвета за 

електронни медии за 2019 г. Всички запланувани дейности за миналата година са 

изпълнени. Предвид динамиката на събитията през 2019 са изпълнени и много 

непланувани, но възникнали задачи.  

Ивелина Димитрова приема отчета и отбеляза, че дейностите са описани в детайли и с 

много подробности. 

София Владимирова уточни, че това не е отчета, който СЕМ ще подготви за представяне 

пред Народното събрание, а планът, който е подготвен в началото на годината, както е 

прието. По отчета се работи и в най-скоро време ще бъде предаден на съветниците за 

преглед и редакции.  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема отчета на Плана за дейността на СЕМ за  

2019 година.  

 

София Владимирова представи План за дейността на Съвета за електронни медии за 2020 

г., в който са включени законовите изисквания, определени за Съвета за електронни 

медии. Включен е и проведеният през януари конкурс за избор на генерален директор на 
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Българското национално радио и допълнително планът за работа на работните групи за 

промените в Закона за радиото и телевизията и синхронизацията с Директивата. Всичко 

останало, което е описано, е свързано със задълженията и правомощията на Съвета по 

закон и с планираните мониторингови наблюдения. Тази година се очаква да приключат и 

конкурсите по параграф 9а, които са уточнени с Комисията за регулиране на съобщенията.  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема План за дейността на Съвета за електронни 

медии за 2020 г. 

Да се публикува на сайта на Съвета. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) Заявление от Плюс Р – 2015 ЕООД и Оберон Радио Макс ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01; б) Заявление от 

Кинг Мюзик ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от ЗРТ; в) 

Заличаване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ; г) Уведомителни писма от 

Нова Броудкастинг Груп ЕООД и Ди енд Джи ЕООД; д) информация, свързана с 

липса/наличие на публични задължения на кандидат, подал документи за издаване на 

лицензия. 

 

а) Заявление от Плюс Р – 2015 ЕООД и Оберон Радио Макс ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 3а)  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: 

Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01 от 

Плюс Р – 2015 ЕООД на Оберон Радио Макс ЕООД. 

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 

1-081-01 по отношение на Плюс Р – 2015 ЕООД. 

Издава на Оберон Радио Макс ЕООД Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ ЛРР-01 1-077-07 с наименование „ПЛЮС РАДИО” на територията на гр. Кюстендил, 

честота 107.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 10.10.2017 г. 

На основание чл. 106, ал.3 от Закона за радиото и телевизията да бъде уведомена 

Комисията за регулиране на съобщенията  за предприемане на действия за прехвърляне на 

Разрешение № 02243/14.12.2017 г. за ползване на индивидуално определен ограничен  

ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа  за наземно аналогово радиоразпръскване от Плюс Р – 

2015 ЕООД на Оберон Радио Макс ЕООД. 

За извършеното прехвърляне на основание чл.5, т. 4 от Тарифа за таксите  на радио- и 

телевизионна дейност, определя заплащане на такса в размер на 2000 (две хиляди лева). 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Заверен препис от решението да бъде изпратен на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

б) Заявление от Кинг Мюзик ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж 

от ЗРТ.  

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 3б) 



4 
 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Отказва вписване в раздел Четвърти  на Публичния 

регистър на Кинг Мюзик ЕООД като доставчик на услуга по заявка. 

 

в) Заличаване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ.  

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 3в) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Заличава вписването в Четвърти раздел на 

Публичния регистър на Новаком Груп ЕООД като доставчик на линейни медийни услуги – 

Видео по поръчка и Плати за да гледаш с наименования: LiveBox и Salsa в раздел Четвърти 

на Публичния регистър на СЕМ. 

 

г) Уведомителни писма от Нова Броудкастинг Груп ЕООД и Ди енд Джи ЕООД; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 3г) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се отразят в раздел Първи на Публичния регистър 

на СЕМ настъпилите промени в органите на управление на Нова Броудкастинг Груп 

ЕООД.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се отразят в раздел Първи на Публичния регистър 

на СЕМ настъпилите промени в органите на управление на Ди енд Джи ЕООД.  

 

д) информация, свързана с липса/наличие на публични задължения на кандидат, подал 

документи за издаване на лицензия. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. ( Приложение 4) 

СЕМ прие за информация. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

дейността на доставчици на медийни услуги. 

Старши инспектор Татяна Тодорова представи доклада относно „Шоуто на Николаос 

Цитиридис”, излъчвано по БТВ. (Приложение 5) 

СЕМ прие доклада. 

 

Главен инспектор Стефан Белов представи доклада относно Списък на събития на 

изкуството, културата и спорта с общонационално и международно значение по 

програмите на БНТ за 2020 г. (Приложение 6) 

СЕМ прие доклада. 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) предстоящи международни събития; б) първа среща на Подгрупа 2 “Дезинформация”на 

ЕРГА в Брюксел.  

 

а) предстоящи международни събития. 
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Старши експерт Мария Белчева представи доклад относно актуализация на 

информацията за предстоящите международни срещи. (Приложение 7) 

СЕМ прие доклада. Да се изпрати имейл до всички членове с предстоящите 

международни събития, като до 5 март всеки заяви своето желание за участие. 

Гл.счетоводител да предостави информация за финансовите възможности за командировки 

в чужбина за тази година. 

 

б) първа среща на Подгрупа 2 “Дезинформация”на ЕРГА в Брюксел.  

Старши експерт Мария Белчева представи доклад относно първа среща на Подгрупа 2 

“Дезинформация”на ЕРГА в Брюксел. (Приложение 8) 

СЕМ прие доклада 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно 

административнонаказателно производство, образувано с АУАН НД-01-3/2020 г. 

Юрисконсулт Владимир Павлов представи доклада. (Приложение 9) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на „Нова Броудкастинг Груп” ЕООД за нарушение на чл. 75, 

ал. 1, изречение второ от ЗРТ – излъчване на скрито търговско съобщение. Размерът на 

санкцията да бъде определен към минимума. 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА: Доклади от Обща администрация относно: а) годишен отчет по 

Закона за достъп до обществена информация; б) заявление за достъп до обществена 

информация; в) график на обществените поръчки и информация за сключен договор за 

услуга, необходима за дейността на СЕМ; г) Привеждане на СЕМ към Наредба за 

минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. 

 

а) годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация. 

Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение 10) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие Годишния отчет по ЗДОИ. Да се публикува на 

сайта на СЕМ. 

 

б) заявление за достъп до обществена информация. 

Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение 11) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Предоставя на Диана Банчева пълен достъп до 

исканата информация и посочва интернет адрес за достъп. 

 

в) график на обществените поръчки и информация за сключен договор за услуга, 

необходима за дейността на СЕМ. 

Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада. (Приложение 12) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие График на обществените поръчки, които ще се 

възлагат от СЕМ през 2020 г.  

 

Информация за сключен договор за услуга, необходима за дейността на СЕМ; 



6 
 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се продължи за срок от 1 година договорът с 

Фокус - Нунти ООД за предоставяне на услугата медиен мониторинг. Да се изиска нова 

оферта, с цел предоговаряне на цената на доставяната услуга.  

 

г) Привеждане на СЕМ към Наредба за минималните изисквания за мрежова и 

информационна сигурност. 

Главен специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение 13) 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 1 (един ) глас  ”въздържал се” (Галина Георгиева): 

да се закупят от Томас Комерс Сервиз ЕООД Microsoft Widows Server 2019 Corelic и 100 

броя Widows Server Cal User, съгласно приложените оферти. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

Бюджетна прогноза на БНТ за 2021-2023 г. (Приложение 14) 

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклада.  

СЕМ прие за информация и реши Бюджетна прогноза на БНТ за 2021-2023 г. да се 

обсъди на следващо заседание, след получаване на допълнителна информация от БНТ. 

 

Информации 

Информация от генералния директор на БНР относно предстоящи командировки в 

чужбина. (Приложение 15) 

СЕМ прие информацията. 

 

Писмо от БАККО. (Приложение 16) 

СЕМ прие информацията. 

 

Покана от Асоциация на доставчиците на телевизионни програми. (Приложение 17) 

СЕМ отложи решението за следващо заседание. 

 

Отворено писмо от СБФД. (Приложение 18) 

СЕМ реши: да се изпрати писмо до БНТ с искане за становище по Отвореното писмо от 

СБФД. 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 8  

 

1. Дневен ред 

2. Отчет за 2019 г. с Изх.№ РД-07 30-01-1 (19)/ 24.02.2020 г. 

3. План за 2020 г. с Изх.№ РД-07 30-01-1/24.02.2020 г. 

4. Доклад от Р.Радоева с Изх.№ ЛРР-15 30-04-7/24.02.2020 г. 

5. Доклад от Р.Радоева с Изх.№ ЛРР-15 30-04-6/24.02.2020 г. 

6. Доклад от Т.Тодорова с Изх.№ НФ-04 30-07-08/24.02.2020 г. 

7. Доклад от С.Белов с Изх.№ РД-21 18-00-01/24.02.2020 г. 

8. Доклад от М.Белчева с Изх. № МД-08 30-11-01/24.02.2020 г. 

9. Доклад от М.Белчева с Изх. № МД-08 30-13-01/24.02.2020 г. 
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10. Доклад от В.Павлов с Изх.№ НД-02 19-00-7/21.02.2020 г.  

11. Доклад от Н.Косева с Изх № ПД-09 23-00-5/21.02.2020 г. 

12. Доклад от Н.Косева с Изх № ПД-09 23-00-4/21.02.2020 г. 

13. Доклад от Н.Косева с Изх № АСД-30-08-13/21.02.2020 г. 

14. Доклад от Н.Косева с Изх № АСД-09 30-08-12/21.02.2020 г. 

15. Доклад от Н.Косева и Е.Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-14/25.02.2020 г. 

16. Писмо от БНР с Вх.№ РД-21 17-00-7/19.02.2020 г. 

17. Писмо от БАККО с Вх.№ ЛРР-14 34-01-62/18.02.2020 г.  

18. Доклад от Н.Николова с Из.№ РД-22 18-00-5/26.02.2020 г. 

19. Писмо от АДТП с Вх. № РД-22 06-00-21/21.02.2020 г. 

20. Писмо от СБФД с Вх.№ РД-22 06-00-19/20.02.2020 г.  

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова  отсъства 

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 


